
Przewodnicz cy Rady Miejskiej w I owej uprzejmie zawiadamia, e zwo uje IV sesj  Rady

Miejskiej VI kadencji, która odb dzie si  w dniu 22 lutego 2011 r.  o godz. 1600  w Gminnym

Centrum Kultury i Sportu w I owej ul. aga ska 15.
Proponowany porz dek obrad:

I. Sprawy regulaminowe
1. Otwarcie sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porz dku obrad.
4. Zg oszenie (odczytanie) uwag i poprawek do porz dku obrad (w przypadku zmiany w

porz dku obrad zatwierdza si  zmieniony porz dek obrad).

  Prowadzi Przewodnicz cy Rady Miejskiej
II. Obrady

1. Przedstawienie sprawozdania z dzia  w okresie mi dzy sesjami przez:
- Burmistrza I owej,
- Przewodnicz cych komisji sta ych Rady Miejskiej w I owej.

2. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.
3. Przedstawienie planu pracy Komisji Rewizyjnej.
4. Przedstawienie planu pracy Komisji Bud etu i Komisji Do Spraw Publicznych.
5. Sprawozdanie z dzia alno ci O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej.
6. Sprawozdanie z dzia alno ci Gminnego Centrum Kultury i Sportu w I owej.
7. Przyj cie uchwa  w sprawie:

1) okre lenia gromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku przez samorz dowe
jednostki bud etowe – referuje Skarbnik Gminy (Druk Nr 11 ),

2) zaci gni cia d ugoterminowego kredytu w 2011 roku – referuje Skarbnik Gminy (Druk
Nr  11),

3) zmieniaj ca  uchwa  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz cych w sk ad
mieszkaniowego zasobu gminy – referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 11),

4) zmieniaj ca  uchwa  w sprawie zasad wynajmowania lokali u ytkowych nale cych
do zasobu gminy na okres co najmniej jednomiesi czny – referuje Sekretarz Gminy
(Druk Nr 11),

5) uchwalenia trybu i sposobu powo ywania i odwo ywania cz onków Zespo u
Interdyscyplinarnego oraz szczegó owych warunków jego funkcjonowania – referuje
Kierownik O rodka Pomocy Spo ecznej  (Druk Nr 12),

6) zmiany „Rocznego programu wspó pracy gminy I owa z organizacjami
pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku” –
referuje Sekretarz Gminy (Druk Nr 12),

8. Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
10. Zako czenie IV sesji Rady Miejskiej w I owej.
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